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 : ةمتوسطي -األورو ةالبرلماني الجمعية إن

 

 ةمتوسبطي -األورو ةالبرلمانيب الجمعيبةقرار الذي تم اتخاذه من قبل مكتب  بالنظر إلى ال -

 42متوسبطية فبي -فبي البدبنان ارورو المبرة والذي يقضي ببعث لجنبة ااةبة بوقبو  

 ، 4002ماي 

 44ارستثنائية لدمجدس والمنعقن  فبي  التفويض المتوصل عديه االل الننو  إلىبالنظر  -

 بالرباط،  4002نوفمبر 

فبي الجدةبة  متوسبطية-فبي البدبنان اروروقنم حول حقو  المرأ  مالتقرير ال إلىبالنظر  -

 ، 4002مارس  61المنعقن  يوم 

 

متوسبطية -  فبي البدبنان األوروالتوةبية التاليبة حبول حقبو  المبرأ الخاةبةتقنم الدجنبة 

ي أعنتببه وتمببم المصبباعقة عديببه بال مبباا اببالل ا تمبباا الدجنببة ذالتقريببر البببارعتمبباع عدببى 

 :بتونس 4002مارس  61متوسطية  يوم  -في البدنان األورو  المرأ الخاةة حول حقو  

 

 توصيات عامة 

 

متوسبطية،  -األوروؤكن عدى الوا ة المدوة عدى توةين وضع المرأ  في البدنان ت إذ   - 6        

مواةبدة ببذل  إلبى اآلنيبة وا بةالمتوسطية ومن االل هبذه التوةبيات تةبجل  -األورو فان الدجنة

ها المناسببة وتنفيبذ ريعاتالتمييز والتهمبي  مبن ابالل سبن الت ب إلى ل التصني أ نكبر مأ هوع 

التطبوير الفعدبي لوقبو  المبرأ  فبي كبل  أيضباكمبا يتطدب  . في كل بدن م ارك في عمدية برشبدونة

 .عية والةياسية والتربوية وار تماعيةالمجارت ارقتصا

 

ن وأ النةبانر يتجزأ مبن حقبو    زءوقو  ال هذه أن المرة لجنة حقو  بقو  تبرز    - 4         

 .المرسومة في عمدية برشدونة األهناف ولنجاحاحترامها ضروري لدنهوض بالنيمقراطية 

 

مالية المنصوص عديها في برنامج مينا لمةانن  التطبيق الفعدي لدتعهنات ال إلىتنعو    -3          

 منظومبة فبي ارعتببار األابذفبي الويبا  ارقتصباعية وار تماعيبة وتطدب   لدمرة الم اركة الفعدية 

البعبن عنبن تقيبيم  هبذا إعراج لبىإوروبيبة وتبنعو المفوضبية األ ميبنا،برامج  إطارفي  البعن النوعي

 .في التخطيط لدبرامج المةتقبديةرعتماعها برامج مينا والموافقة عديها 

 

نببه مببن أعضببائها أكببل  بإ مبباافببان الدجنببة الخاةببة تعتقببن  ،را لمببا سبببق ذكببرهااعتببب   -2           

ن وأ ةمتوسبطي -األورو ةالبرلمانيب الجمعيبةلجنبة قبار  لوقبو  المبرأ  فبي ةبد   إقامةالضروري 

 .ةمتوسطي -األورو ةالبرلماني الجمعيةلجان تتوافق تركيبتها مع بقية 

 

التعاون القانوني مع لجنبة حقبو  المبرأ  والمةباوا  ببين الجنةبين بالبرلمبان  نأ تؤكن -2            

والدجبان  أوروببااروروبي ولجنة تكافؤ الفرص بين المرأ  والر ل في الجمعية البرلمانية لمجدس 

  4وميبنا  6ن ببرنبامج ميبنالمةبؤوليالنظير  في البرلمانات الوطنية وممثدي المفوضية اروروبيبة ا

 . مبنأ المةاوا  بين الجنةين إقامةةاهم فعديا في يج  أن ي
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 -األورو ةالبرلمانيب الجمعيبةي ــرة  فــو  المــلوق ةــة النائمــأن توصل الدجن يج  -1             

 كل المعدومات بخصوص أي تعهن وقرار يصنر عن الدجان المكدفة بقضية حقبو عدى  ةمتوسطي

و  األوروببببيلدبدبببنان الم ببباركة فبببي عمديبببة برشبببدونة و بالبرلمبببان المبببرأ  بالبرلمانبببات الوطنيبببة 

 . تضطدع بنور تنةيقي لكل الجهوع المبذولة في هذا المجال أنويج  . المنظمات النولية

 

 بالجمعيبةوقبو  المبرأ  الخاةبة ب أعضباء الدجنبةأيضا عدى ضبرور  ععبو   تؤكن - 2              

وفبي هبذا . لوضور الننوات الوزارية حول عور المبرأ  فبي المجتمبع ةمتوسطي -األورو ةمانيالبرل

 .4002في الننو  الوزارية التقييمية سنة  المرة الةيا  تؤكن الدجنة عدى حضور أعضاء لجنة 

 

تنفيذ في نفس الوقم عدى الوا ة لتونين المبدغ المالي الالزم لالدجنة الخاةة  تؤكن -8               

نبوفمبر  62و  62نتائج الننو  الوزارية حول تعزيز عور المرأ  في المجتمبع التبي انعقبنت يبومي 

 . باسطنبول 4001

 

يويببل  أن ةمتوسببطي -األورو ةالبرلمانيبب الجمعيببةتطدبب  الدجنببة الخاةببة مببن    - 2                

حتبى  بالجمعيبةدجبان القبار  كبل ال إلبىمتوسبطية  -حول حقو  المبرأ  فبي البدبنان ارورو اتقريره

 .لعمل الدجان المذكور  مةاعن كعامل ايجابي تعتمنه

 

 4001مبباي  62ترحبب  بقببرار البرلمببان اروروبببي و المجدببس اروروبببي فببي  -60                

القبرار عبنع ) " عـبـؤ الفرص بين الجميــلتكاف ةاألوروبية ــالةن" ـب 4002ة ــة سنــالقاضي بتةمي

771/ 2006 /EC)  لتخصبي   4001ماي  62األوروبي والمجدس األوروبي بتاريخ  نلدبرلما

 األعضباءمبن البدبنان تطدب  و ،(من أ بل مجتمبع عباعل – 4002 -سنة تكافؤ الفرص بين الجميع

المرسبومة بالةبنة اروروبيبة لتكبافؤ  األهبنافمن الم اركة في توقيبق  أكبر حجم ممكنن تبني بأ

 : عن طريق الوسائل التاليةالفرص بين الجميع، وذلك 

رفع مةتوى الوعي ار تماعي في مجبال الوبق فبي المةباوا  وعبنم التمييبز وفقبا  -أ                 

 ،(de facto et de jure ) ال رعي أوالواقع  إلى

والر ببل فببي الويببا    المببرأتوريببك النقببال حببول سبببل رفببع مةببتوى م بباركة  -ب                

التمييبز فبي  إلبىدتصبني لقتصاعية والةياسية وعفع م اركاتهم في الجهوع الهاعفبة ار تماعية وار

     األةعن ،كل المجارت وعدى كل 

كل  نس في الويا  ار تماعية  بها يقوم نأإبراز المةاهمة اريجابية التي يمكن  -ج                 

فؤ لمبا فبي ذلبك مبن فائبن  لدمجتمبع والتكباعدى مميبزات التنبوا ككل وااةة في ما يتعدق بالتأكين 

 عدى نطا  واسع،

المةبباهمة فببي رفببع مةببتوى الببوعي بقيمببة مكافوببة القوالبب  الجبباهز  واألحكببام  -ع                  

والعنف وتطوير العالقات النةانية الجين  والقبيم التبي ت بكل حجبر التأسبيس لدكفباح ضبن ةبقة الم

  .التمييز

 

 متوسطية -البرلمانية األورو الجمعيةالنساء البرلمانيات في  توصيات تتعلق بإدماج منتدى

 

توةبببي الدجنبببة الخاةبببة البرلمانبببات الوطنيبببة لدبدبببنان الم ببباركة فبببي عمديبببة  – 66                

نةبباء  ةمتوسببطي -األورو ةالبرلمانيبب بالجمعيببةتعببين لدعمببل فببي لجنببة حقببو  المببرأ   نبرشببدونة بببأ

 .من أ ل ارستفاع  ب كل أمثل من تجارب المنتنى ى وذلكأعضاء أيضا بالمنتنبرلمانيات 

 

تقترح الدجنة الخاةة م اركة رئيةة المنتبنى بصبفة منتظمبة فبي ا تماعبات  – 64                 

 .ةمتوسطي -األورو ةالبرلماني بالجمعيةالدجنة الخاةة لوقو  المرأ  
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 توصيات مفصلة

 

 متوسطية الشريكةالوروبي والبلدان االتحاد األ فيالحالية  تحليل مقارن بين التشريعات

 

وشبركائه  وروببيلالتوباع األ ءاألعضباالبنول تنعو الدجنة الخاةة حكومات  – 63                 

وروبببي ارتوبباع األ عببن ت ببريعاتالمتأتيببة  الكببامدين لدوقببو  حتببرام والتنفيببذار إلببىار تمبباعيين 

 ،عضاءاألنظمة الت ريعية لدنول األوكذلك عن 

 

 وضببع ببل خبباذ قببرارات متناسببقة مببن أالوكومببات رتتببنعو الدجنببة الخاةببة  -62                 

 فيبه الر بال مبع النةباء فبي الوقبو  والوا ببات ىمجتمع يتةاو لقامةتهنف استراتيجية م تركة 

التطبيقبات التطبيقبات القانونيبة الفعالبة وهيرهبا مبن  إن  . ارحترام المتباعل لدفوار  بيبنهم إطار يف

 .سوف تكون األعا  األكثر إفاع  واألقل تمييزا

 

ظمبات نكببر لعمبل الموروبي لضمان مةانن  أارتواع األ ت جع الدجنة الخاةة – 62                

كما  .القيمة القانونية لهذا التعاونفيه اير المرأ  وتكافؤ الفرص وتبرز  هير الوكومية الناشطة لما

 مختدببف توببنع وتنةببق  هوعهببا المبذولببة فببي أن وروبببي والمنظمببات المانوببةارتوبباع األ ه عدببىنببأ

يؤكن عدى و وع منظمات نةبائية تعمبل فبي  أنوروبي عدى ارتواع األ فإن ه األمرلزم  وإذا النول،

التفاوت  إزالة إلىمةانن  المباعرات الهاعفة  تره  في إفريقياوشمال  األوسطبدنان منطقة ال ر  

 ،األ ناسبين 

 

المةاوا  بين الجنةبين فبي الجبزئين الجنبوبي  عممؤسةات تعمل لن بإقامة ترح  -61               

 أن بطةمماثدة تنةبق  أارىوال رقي لدمتوسط مثل منظمة المرأ  العربية ومنظمات هير حكومية 

 .لهذا التعاون النوري التقييم أهمية عدى طنية في هذه المجارت وتؤكنالمؤسةات الو

 

 وال ببراءاتبعببين ارعتبببار الةياسببات  لألاببذت ببجع الدجنببة الخاةببة الوكومببات  -62              

اسببتراتيجيات ماليببة نوعيببة )وتوظيببف ارسببتراتيجيات الةببائن   الخاةببة بالمةبباوا  بببين الجنةببين

بمفهومهببا اببالل وضببع الةياسببات ارقتصبباعية وار تماعيببة  (التببأثيراتمتعدقببة بتوديببل  وأاببرى

 .غرالواسع والمص

 

فبي الةياسبية  ويبا فبي ال الم باركاتالنةباء   المبرأالدجنة الخاةة لوقبو  ت جع  - 68             

المةباوا  موضبوا  العبالمفبي وسبائل  عدبى المناق بةمنطقة ال ر  األوسط وشبمال إفريقيبا عول 

  ببين مةباواالتبنال روح ليبات فعالبة وبنباء  اس لعراج ةـبـر األســحج لك ي كلذوببين الجنةين 

 .الجنين الت ريعات إلى الجنةين 

 

 العنيبببن  ببدبببنانالقانونيبببة  بالةبببالحاتترحببب  الدجنبببة الخاةبببة بوقبببو  المبببرأ   -62              

لكنها تعرب في نفس الوقم عن قدقهبا ة متوسطي -األورو ةالبرلماني الجمعيةفي  األعضاءالجنوب 

يبتم  بأنبه لبموتةبجل  أابرىلمقارنبة ببدبنان التمييبز با أشبكال الناتج عن استمرار و وع بعبض مبن

، CEDAWاتفاقيبة القضباء عدبى كبل أشبكال التمييبز ضبن المبرأ    ميع ال بركاءالتوقيع من قبل 

 النةبانمعاهبنات حقبو   إلبى بالضافةارتفاقية المذكور   إلىلالنضمام كل ال ركاء ولهذا تنعو 

 .لجهوية والوطنيةلدمراقبة ا أقوىةليات  إعاالمن االل المتون   لألمم

 



 5 

مةائل الزواج مع بو وع مواطن ضعف في ال راكات المتقاطعة عنن التعامل  ةدمت – 40          

 تصر الدجنة عدبى أن يواةبل كبل كاألفراع، لذل تنقلوالميراث وحرية  األبويةوالجنةية والةدطة 

المتقاطعبة مبن ابالل  هبذه ال براكةنقائ  التصني لة متوسطي -األورو ةالبرلماني الجمعيةشركاء 

   .والميراث األبويةتنةيق الت ريع في الزواج والطال  والجنةية والةدطة 

 

كببل الببنول وااةببة منهببا شببركاء الجنببوب   المببرأتببنعو الدجنببة الخاةببة لوقببو   – 46            

ة معاقببقمبع والمتون  لدمنع و األمممتوسطي لدتوقيع والمصاعقة عدى بروتوكول  -األوروبالووار 

 الوثيبقتعباون تبأمين ال وإلىتفاقية الجريمة المنظمة العابر  لدقارات ر المكمل باألشخاصارتجار 

  .هذا المجال فيوالن اطات الفعالة 

 

القضايا المتعدقة بوضعية المرأ  وعورهبا فبي إشاعة في  العالمبنور وسائل  تةدم – 44           

المبواطنين فبي هبذه البدبنان وتبنعو الوكومبات  نظبرو هبة عدبى تأثيرهبا ب لكذتعترف كوالمجتمع 

 . في هذا التو ه العالم وسائل لدتعاون مع

 

 مشاركة المرأة في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 

 وتبرمأن ترفع مةبتوى م باركة المبرأ  الضروري ل أنه منبتعترف الدجنة الخاةة  – 43         

مجبارت  كبل   مبع الر بل فبي فبي معامدبة متةباوية  المبرأحبق  ونةالنول الم اركة في مةار برشبد

 .ار تماعية وارقتصاعية والةياسية الويا 

 

كافبة مجبارت  تؤكن الدجنة الخاةة الوا ة لضمان المةباوا  ببين الر بل والمبرأ  فبي -42         

قضببية وباتخبباذ لد األبعبباعمقاربببة متعببنع   إطببارالةياسببية وارقتصبباعية وار تماعيببة فببي  الويببا 

وععبم اآلليبة الوطنيبة لدمةباوا   ادقمختدفة في كل المجارت المذكور  سدفا بما في ذلك  إ راءات

 .بين الجنةين

 

بالوا بة رفبع مةبتوى البوعي  إلبىالهاعفة  عت جع الدجنة الخاةة البدنان لبذل الجهو -42          

فببي المؤسةببات النوليببة أو الهياكببل سببواء  ينةببفببي تمثيببل كببال الجنتوازنببا أكثببر أسببس إعراج  إلببى

وبنباء . فبي الويبا  الةياسبية التي تعترض المرأ  عنبن م باركتهاالفوار   وإلغاءواأل هز  المودية 

المنظمبات  لقامبةالعمديبة  المرة  ععم  هوعنه من الضروري دى هذا فان الدجنة الخاةة تعتبر أع

 . يتعزيز المةار النيمقراط إطاروالمؤسةات النةائية في 

 

لتوقيق المةاوا   ةمتوسطي -األورو ةالبرلماني الجمعيةتبذل الجهوع في كل بدنان  إذ – 41          

عدبى ممارسبة حقبوقهن بدغن مواقع في القرار مازلن هير قباعرات  لالتيابين الجنةين فان النةاء 

م األببوي لك بةب  حوا ز نا مة عن التعامالت هير الرسبمية الخاةبة وعبن النظباذو ،كما يج 

ن هبذه   ببين الجنةبين، وتببرز أالمةباوا ارسبتفاع  الفعديبة مبن مبنن تمييز المبرأ  وتمنعهبا التي تول  

في الةياسة وهو ما ينفع الناشطات والبرلمانات تتعدق بصور  ااةة بالنةاء ارعضاء في  الوال

 (.وار تماعيةة ال خصي في الويا )عدى حقوقهن ةالمفروضالقيوع  إزالة إلىالعمل الهاعف  إلى

 

رفع في عنع النةاء العبامالت مبن ابالل ضببط لالبدنان عدى ا الدجنة الخاةة ت جع -42

 نووا با تهالووافز لدنةاء حتى يوفقن بين حياتهن العائدية  إيجاعلك عن طريق ذوكت غيل النةبة 

ن  وتعزيبز ويمكبن توقيبق هبذا بمةبان. العازببات األمهباتوااةبة مبنهن  العائدية وتربيبة أطفبالهن

العمل بعبن  تةتأنفت ريعات تومي المرأ  التي  إعاالمن االل  األطفالورياض  نضعمل الموا
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بإمكانية تقةيم إ از  رعاية بين كال سن ت ريعات عامة تةمح  إلى بالضافة فتر  أمومة أو تربية

 .األبوين

 

من االل  إريقها تةجل الدجنة الخاةة لدمرأ  أن المةاوا  بين الجنةين ر يمكن توق -48

اتخاذ إ راءات ضرورية من أ بل ععبم روح ريباع   ذلك ينبغيل .لدمرأ تعزيز المكانة ارقتصاعية 

زيباع   ل بومبن أ ،األعمال عنن النةاء من االل التبوفير األفضبل لوةبولهن إلبى الوسبائل الماليبة

 إ راءاتبن من اتخاذ  المعامدة المتكافئة في سو  ال غل كما رنةبة الت غيل النةاء يج  تضمين 

تطبوير أنظمبة يجب  و  ،العزل أو الفصل فيما بين قطاعات العملالهيكدية مثل الالمةاوا   لقصاء

 إلببىبالنةبببة  أو لدعمببل الكامببلوقببم الالمببرأ  التببي تعمببل  ببزءا مببن  لي ببملالضببمان ار تمبباعي 

 . العامالت في المنازل

 

بالدجنبة الخاةبة لوقبو  المبرأ  لببذل  األعضباءنفع يب التغد  عدى عبنم المةباوا  إن -42           

بين النةاء والر ال ومكافوبة عبنم المةباوا  فبي الوةبول  النفةيالجهوع الالزمة لمجابهة العنف 

-اورو قاعبن " إقامبة إلبىلك ذالدجنبة كب وتبنعو. ار تماعيبةوارقتصباعية وإلى المجارت الةياسية 

لبك بهبنف مراقببة وتقيبيم حقبو  المبرأ  فبي ذين وحبول م باكل الجنةب" متنوعبةمعرفية  متوسطية

 بإنجباز مبن أ بل تكديفهباشبريك كبل بدبن فبي  ب بكل متبواز مراكبز موديبة إقامبةمبع  ميع المياعين 

وتدفبم الدجنبة ارنتبباه الخباص إلبى . ثابتبةاستناعا عدى مؤشبرات  المرة تقارير سنوية حول حقو  

بدبنان  فيالقائم ألسباب لها عالقة بااتالف الجنس  العنفعنم توفر معطيات رسيما في موضوا 

 .هذه اآلليات إرساء، وتوثهم عدى ةمتوسطي -األورو ةالبرلماني بالجمعية األعضاءالجنوب 

 

الجمعيببة  فببي األعضبباءوالجنببوب  لبرنببامج تببباعل بببين بدببنان ال ببماإن بباء  تناشببن -30   

التجبارب الةياسبية  عدبى تبباعلبالبرلمبان مةباعن  النةباء  إلىتهنف متوسطية  -البرلمانية األورو

والثقافببات ، وتببنعو فببي هببذا الصببنع إلببى إقامببة ترب صببات وعورات تنريبيببة ااةببة لفائببن  النةبباء 

ال ابات الالتي ين طن في المنظمات الةياسبية ال ببابية وذلبك ةبد  كبل  برلمانبات عول المجدبس 

 .متوسطي -البرلماني األورو

 

، عدى أساس ت ريعاتهم الوطنية ياألوروب ارتواعي نعو الن ول األعضاء فت -36

وارتفاقيات النولية، إلى ضمان احترام الوقو  األساسية لدنةاء المها رات وعفع الةياسات الت ي 

 .المها ر تهنف إلى مقاومة كل  أشكال التمييز ضن  المرأ  

 

انهم األوروبي وبدنان المصنر إلى مارتواع نعو الن ول األعضاء في ت -34 ن  سك 

 ومواطنيهم بصفة ةلية بالمعدومات الضرورية حول الةياسات والتونيات المتعد قة بالهجر 

 .عدى حن سواء في النول المةتضيفة لهم وفرص ووا بات المها رين الر ال والنةاء

 

 وصول المرأة إلى التعليم وإلى الرعاية الصحية

 

ور ارستثنائي الذي يدعبه قطاا التعديم تؤك ن الدجنة الخاةة لوقو  المرأ  عدى الن   -33

وفي  .وار تماعيةارقتصاعية  الةياسية، الويا  مجارتوالثقافة في تةهيل اننماج المرأ  في كل  

ر مةتوى التعديم وترا ع مةتوى األمية لنى المرأ  في المنطقة   الطار،هذا  ترح   الدجنة بتطو 

 .متوسطية-األورو

 

ع الدجنة الب -32 دنان ال بركاء المتوسبطيين عدبى النهبوض أكثبر بالةياسبات المتعد قبة ت ج 

ا لالنقةبامات ببين المبرأ   بقطاا التعديم الت ي من شأنها أن تنعم المةباوا  ببين الجنةبين وتضبع حبن 
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ببن مةببتوى تعدببيم الفتيببات فببي التببأثير إيجابيببا عدببى النمببو  والر ببل وفببي نفببس الوقببم يسةبباهم توة 

 .متوسطية ارقتصاعي في البدنان ال

 

التقنيات الونيثة بهنف حل الم كالت التعديمية توةي الدجنة بتةخير واستعمال  -32

 .وم كالت الرعاية الصوية

 

 8أهناف األلفيـــة لدتنمية المصاع  عديها فــي بيان األلفيــــة لــ بارعتماع عدى  -31

ة األمم المتون  لةنة   4000سبتمبر  دجنة الخاةة في هذا الصنع إلى ، تنعو ال 4000بمناسبة قم 

ضمان المةاوا  بين المرأ  والر ل في كل  مجارت الويا  ، وتنعو عدى و ه الخصوص البدنان 

المناطق الريفية حت ى ر  فتياتوااةة المتوسطية إلى تو يه عناية ااةة إلى تعديم الفتيات 

مالئمة لهن وتمكينهن من يغاعرن المنارس بصفة مبك ر  وذلك من االل توفير كل الظروف ال

 .اكت اف قنراتهــــن ومواهبهن عدى أحةن و ه 

 

العاعلة لقاء  المرأ  وضمان األ ورالترويج لترقية توث  الدجنة حكومات الن ول عدى  -32

 .أعمالهن

 

تؤك ن عدى أهمية األاذ بعين ارعتبار المةاوا  بين الجنةين في كل  الةياسات  -38

 .العدمية وفي برامج البوث المتعد قة بقطاا الصو

 

في مةار برشدونة إلى العمل عدى أن تتمت ع المرأ   الم اركةتنعو الدجنة البدنان  -32

متوسطية بالعناية الصوية الالزمة في كل  المناطق وااةة في المناطق الريفية الت ي  -األورو

تول ي  الطار،وفي هذا  .أ بالمرتفتقر إلى البنية األساسية والمعن ات الصوية الالزمة الخاةة 

الصوية التي يعانين الدجنة أهمية ااةة إلى وضعية وظروف عي  النةاء المةن ات والم اكل 

 .منها

 

ف في  ةنهـــا كمدك ااص بها وحنها  -20 تنعـــم الدجنـــة حق  المـــرأ  في التصر 

 :وية لدمرأ  وااةـــة من االلالص وإقــــرار حياتها الجنةيـــة كما توةي الدجنة بتوفير العناية

 .نع الوملمن استعمال وسائل م  تمكين كل  امرأ -

 .الورع توةين وتأهيل وسائل  -

 .ثنياحترام سرية رضاعة ال -

 .تعزيز قنرات ومهارات القابالت -

 .وحياتهاالمرأ  بصوة  الموفوف بمخاطر المخاطر الون  من عمديات ال هاض  -

المتعد قة بوقاية المرأ  من سوء المعامدة احترام القوانين وضمان مراقبة تطبيق  -

 .وارهتصاب

ارهتصاب  الزو ية،مقاومة كل  أشكال العنف ضن المرأ  بما في ذلك العنف في الويا   -

 .الرذيدةوإ بار المرأ  عدى تعاطي 

ا توةين الظروف الماعية وارقتصاعية لدمرأ  وتوةين وضع المرأ  العامدة في القطا -

 .الصوي

 .الصويتعيين أكبر عنع ممكن من النةاء في مراكز اتخاذ القرار في القطاا  -

توفير تكوين مةتنيم ورفيع المةتوى لموظفي القطاا الصوي المختصين في أمراض  -

 .المرأ  

وي واطط إحناث مكت  ااص بصوة المرأ  يكد ف برسم مالمح سياسات القطاا الص -

 .العمل المتعد قة بالمرأ 
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 .منتنيات وطنية تعتني بصوة المرأ  في كل بدن إقامة -

ن ر تقارير ومعطيات عورية حول ةوة المرأ  وتعميمها عدى البرلمانات ووسائل  -

 .والمواطنينالعالم 

 . الشار  لدجهوع المطدوبة فيما بعن عاتجاهات النراسة بوضوح، متونين أولويات  -

عبير عن و هة نظرها وتونين حا ياتها والفصاح إحناث ةليات تمك ن المرأ  من الت -

 .عن الم اكل الوقيقية الت ي تعترضها 

بيكين في  ة، منصسيناو)لنولي االتعرف المناس  عدى الجهوع الوكومية في المةتوى  -

إعالن  (متوسطي-وعدى المةتوى ارورو) ذ  بالن اطات المتفق عديهمجال القرارات المتخ

 .)مترتبة نتيجة الدقاءات والمؤتمراتبرشدونة والوا بات ال

ارتواع األوروبي وبدنان ال ر  األوسط بدنان تباعل الخبرات والتجارب بين مواطني  -

في  (وألو ه اراتالف المعترف بها) وشمال إفريقيا واألاذ بعين ارعتبار أو ه الت ابه الممكنة

 .هاتين المنطقتين الجغرافيتين في المجارت ار تماعية وارقتصاعية والنينية والثقافية

ارستراتيجيات الصوية وانمات العناية الصوية الت ي توافظ عدى كرامة المرأ   -

 .وتضمن في نفس الوقم حق ها في سرية المعطيات الصوية 

 

 ةمتوسطي -األورو ةالبرلماني الجمعيةتنعو الدجنة كل  البدنان األعضاء في  -26   

" ومرض فقنان المناعة المكتةبة  "ةنف ب"التهاب الكبن الفيروسي  لتوةين فاعديتها بمكافوة

بوضع سياسات  نين  أكثر نجاعة في مجال استك اف ووقاية ومعالجة أمراض المرأ   " الةينا 

ضين لدخطرالوامل ورضي التهنين  ت ير الىن  تقارير المنظمات الصوية ونظرا أل.عها المعر 

ومرض فقنان " ةنف ب "ض المعنية وااةة التهاب الكبنالمتزاين في كل  البدنان لألمرا

المرضيـــن من شأنـــه أن  بهذينالين الجنع ومالةابة باعتبار أن  إ و " الةينا " ة ـالمناعة المكتةب

هات ل طبية  عورية  فووةات،تنعـــو الدجنة إلى إ راء ظهور عنوى مزمنة يتةب   في كل  األم 

 دـــة في كل  استراتيجيـــة وطنية لدون  من اطر الةابة وانت ـــارالومـــل وهي أفضل وسي أثناء

 ."الةينا " ومرض فقنان المناعة المكتةبة  و "ةنف ب" التهاب الكبن فيروس

 

الدجنة عدى الم كل الذي ما انفك  يتفاقم في كل  أنواء العالم والمتعد ق بالعنف  ت ن ع -24

األعضاء باتخاذ التنابير وال راءات القانونية الكفيدة  ضن المرأ  وتوةي في هذا الصنع الن ول

بوماية النةاء ضوايا العنف مع الورص عدى متابعة تطبيق هذه ال راءات والت ريعات عدى 

 .أرض الواقع 

 

توةي الدجنة الوكومات باتخاذ كل  ال راءات والتنابير الكفيدة بوماية المرأ   -23

نة وضمان تكوين رفيع المةتوى لدمختصين فـــي مجال معالجة ووقايتها من كل  المخاطر الممك

ضوايا العنف وذلك بهـــنف القضـــاء عدى كل  أشكال العنف ضن المرأ  بما في ذلك بتر 

 .رضاهاالعضـــو التناسدي لنى الفتيات وإرهام المرأ  عدى الزواج عون 

 

النفةي  العنف) المرأ   م كل العنف ضن   بخصوص نين ال هاان غالتعبر الدجنة عن  -22

ع الزو ات ، الجرائم المتعد قة والمعنوي، العنف الزو ي ، إرهام المرأ  عدى الزواج ، تعن 

إقرار الت ريعات إلى وتوةي في هذا الصنع البدنان ( بال رف وبتر العضو التناسدي لنى الفتيات

مع العمل عدى تطبيق هذه  الالزمة وتنقيح القوانين المتعد قة بومايــة النةاء ضوايا العنف

القوانيـــن والت ريعات عدى أرض الواقع والقيام بومالت توةيةية إعالمية لتعميم هذه القضايا 

 .عدى كل  ال رائح ار تماعية وشن  انتباه الرأي العام لها 
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تعرض الدجنة الحصائيات المتعد قة باستعمال العنف ضن  المـــرأ  وتنعـــو في هذا  -22

 ةمتوسطي -األورو ةالبرلماني الجمعيةع إلى إعاال الةالحـــات القانونيــــة في كل  عول الصن

الت ي تهنف عدى و ه الخصوص إلى تعزيز حماية المرأ  وت نين العقاب عدى المذنبين وااةة 

 .الزو يفي حارت العنف 

 

واطنات حكومات وبرلمانات ومواطني ومبين زيز التضامن تنعو الدجنة إلى تع -21

وبي عدى الةاحة مقاربة أكثر فاعدية لالتواع األور وإرساء ، ر ار ونةاء،المنطقة المتوسطية

 .إلى إيجاع حدول عمدية و ذرية إلى النزاعات الت ي تعي ها المنطقة النولية تهـــنف 

 

 وسائل اإلعالم المرأة  في 

 

الناشطة في البدنان المنخرطة نظرا لدصور  الةدبية الت ي تومدها كل  وسائل العالم  -22

تنعو الدجنة إلى ات خاذ ال راءات الضرورية الكفيدة بتوةين ةور  المرأ   برشدونة،في مةار 

 .العالمالمتوسطية لنى وسائل 

 

تؤك ن الدجنة أهمية عور النةاء البرلمانيات في توةين ةور  المرأ  المتوسطية لنى  -28

ياسية والمؤس ةات المعنية إلى توفير الوسائل المالئمة وسائل العالم وتنعو األحزاب الة

 .والمكانيات بغية توقيق هذا الهنف 

 

توةي الدجنة بإعناع اطط عمل لتيةير توةين ةور  المرأ  وضمان المزين من  -22

يج  في مرحدة ثانية العمل عدى تطبيق هذه الخطط  .العالمالمةاوا  بين الجنةين لنى وسائل 

 .وفاعدةاقع بطريقة مثدى عدى أرض الو

 

 :لتوقيق ذلك ، تنصح الدجنة بما يدي  -20

ة بالمرأ  بهنف تنظيم حمالت تعمل عدى  - من  ين المةاعن  لدمنظ مات هير الوكومية المهتم 

تعميق الوعي بضرور  التخد ي عدى األفكار الت ي فيها تمييز بين الجنةين وطرح هذه األفكار 

 .العالمعدى وسائل 

عمل عدى توةين الوضع ار تماعي لدمرأ  بمباعر  وعفع من مؤس ةات إعالمية بارعتماع ال -

 .عدى مبنأ المةؤولية 

التركيز عدى البرامج الت ي تبث ها الموطات الذاعية والتدفزية العمومية والت ي تعمل عدى  -

 .الرفع في مةتوى وعي المرأ  بوقوقها 

 ذالقيام بتنفيوط ات الذاعية والتدفزية الخاةة عدى تعزيز عور الدوبي بهنف ت جيع الم -

 . م ابهةبرامج 

 

الةعي لالستفاع  المجنية من قبل النةاء من تقنيات ارتصال الونيثة والوصول عدى  -

الخبرات في استعمال األ هز  العالمية ون ر البرامج التعديمية التي تنظمهاالوكومات بالتعاون 

ه البرامج التعديمية أن ت ير إلى طريقة استخنام وسائل ذولكن عدى ه.مالم ترك مع وسائل العال

 .لكذالنتائج المترتبة من  راء  ىالعالم ب كل ر تكون نتائجه سدبية عدى معامدة المرأ ، وعد

 

 

تحقيق المساواة بين  المرأة و مساندةبرامج تمويل مصادر مشاريع االتحاد األوروبي و

  الجنسين
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ع الد -26 جنة الفرعية ارتواع األوروبي عدى األاذ بعين ارعتبار البعن المتعد ق ت ج 

بتوقيق المةاوا  بين الجنةين في كل  سياسات وبرامج وم اريع ارتواع المعتمن  في إطار 

بت ريك المرأ  مثدها يج  ارهتمام أكثر . متوسطية أو سياسة الجوار األوروبية -ال راكة األورو

ارعتماعات  توفير فاعدة،األن طة عون استثناء وذلك باعتماع اطط عمل في كل  مثل الر ل 

مع المنظمات هير  ،وععم ال راءات المتعدقة بالرشاع وارست ار الفنية الالزمةالمالية و

 .الوكومية في كل  المجارت المت صدة بالمرأ 

 

الجنةين تفاوت بين تدح  الدجنة عدى اتخاذ ال راءات الالزمة الكفيدة بوضع حن  لد -24

وتنعو  ةمتوسطي -األورو ةالبرلماني الجمعيةفي في التعديم الثانوي في بدنان الجنوب األعضاء 

إلى ضمان م اركة متكافئة بين ال بان وال ابات في برامج المفوضية األوروبية لتباعل الخبرات 

 Erasmus   ،Leonardo Da Vinci  ،Comenius ، Grundvigفي مينان التعديم عدى هرار برامج 

والبرامج المتعد قة بأن طة ، 4063و 4002لدفتر  الممتن   بين  سقراط والثقافة برامجبالضافة إلى 

 .4063و 4002ال باب 

 

تؤك ن الدجنة عدى  نوى وأهمية عفع التعاون بين شمال و نوب المتوسط في مجال  -23

 لمنظ مات تمنح سنويا" متوسطية -األورو طقةالةنة في المن مرأ ا " ائز منح  المرأ  وتةانن فكر 

لدترويج  األكبرلدمتوسط كمكافأ  عدى تقنيم الم اركة  أو الجنوبية ال ماليةأفراع من الضفة أو 

   .من البور المتوسط اآلارينبالتعاون مع بقية ال ركاء لك ذلوقو  المرأ  و

 

مةألة  وبي إلى إعاالومجدس ارتواع األورتنعو الدجنة المفوضية األوروبية  -22

الماع   المتعد قة بالنيمقراطية واحترام   ان  المةاوا  بين الجنةين في ات فاقيات ال راكة إلى

بعين ارعتبار  ذاألا الوقو  األساسية وذلك بإعراج فقر  ةريوة تدزم بوماية حقو  المرأ  و

  . ا المجالهذالتعاونية في مج الوطنية واطط العمل والبرا القانونية وتقييم الت ريعات مراقبةال

  

ار برنامج ــي رسةنت في إطــتعــرب الدجنـــة عـــن ارتياحهــا لدموارع المالية الت   -22

ا الغرض ذلهولدمباعر  األوروبية من أ ل النيمقراطية وحقو  النةان و"  4مينا " و"  6مينا " 

ف عدى و ه الخصــوص إلـــى النهـوض يهني ذال المودي "مينا  " تنعو إلــى إعـــناع برنامج

 .المرة بوقـــو  

 

تةانـــن الدجنة بكل  ما أوتيــم مـــن قـــو   أهـــناف برنامـــج العمل الخماسي  -21

متوسطية وتوةي فــي هذا الطار بتونين األهناف -المتعد ق بال راكة األورو 4002لةنـــة 

   .الواقع دى أرضبأكثر عق ة وإعناع  نول زمني لتنفيذها ع

 

لرؤساء التوةية الواضر   رفعب ةمتوسطي -األورو ةالبرلماني الجمعية توكل رئيس  -22

متوسطي، والمفوضية - األورو، والمؤتمر الوزاري برشدونة البرلمانات أعضاء عمدية

 .برشدونة وكافة المؤسةات المعنية األوروبية ولوكومات النول األعضاء في عمدية

 

                   

    


